KYUDO
SAVEZ
HRVATSKE

ZAPISNIK
sa 8. sjednice Skupštine KYUDO SAVEZA HRVATSKE održane dana 12.09.2015. godine, u
Zagrebu, Savska ulica 56, s početkom u 17,00 sati.
PRISUTNI: Igor Vitas, Ivana Koller, Dalibor Grđan Bakija, Ivana Grđan Bakija, Denis Štefok,
Tomislav Gajčević, Goran Blažević, Alen Lonić i Livija Kalmeta.
Predsjednik Saveza Goran Blažević otvara sjednicu Skupštine, pozdravlja prisutne i utvrđuje
da Skupština ima kvorum za pravovaljano odlučivanje jer je od ukupnog broja od 11 članova, prisutno
je 9 članova.
Za zapisničara je jednoglasno izabrana Livija Kalmeta.
Predsjednik Saveza predlaže slijedeći

Dnevni red
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Izvješće predsjednika o radu Saveza za proteklo razdoblje
Financijsko izvješće predsjednika za proteklo razdoblje
Razrješenje tijela Saveza
Izbor tijela Saveza
Izbor osoba ovlaštenih za zastupanje Saveza
Donošenje odluke o usklađivanju Statuta sa Zakonom o udrugama (NN br. 74/14)
Donošenje odluke o promjeni sjedišta Saveza
Donošenje odluke o imenovanju likvidatora
Donošenje odluke o visini blagajničkog maksimuma
Razno

Predloženi dnevni rad prisutni su prihvatili jednoglasno i odlučili da se sve odluke donose
javnim glasovanjem.
Ad 1. Predsjednik Saveza podnio je izvješće o radu Saveza u proteklom razdoblju i članovi
skupštine su ga primili na znanje.
Ad 2. Predsjednik Saveza predstavlja skupštini financijsko izvješće za proteklo razdoblje, te
se predlaže plan da bi se sredstvima od Saveza moglo članovima pomoći financirati polaganja i
odlaske na seminare. O istom prijedlogu će se očitovati na slijedećoj Skupštini.
Ad 3. Na prijedlog Skupštine, sukladno Statutu, donosi se odluka o razrješenju osoba
ovlaštenih za zastupanje Saveza, Goran Blažević u svojstvu predsjednika Saveza i Dalibor Grđan
Bakija, u svojstvu glavnog tajnika Saveza, te svih tijela Saveza iz razloga što je svima istekao mandat.
Ad 4. Na prijedlog članova Saveza sukladno 27. Statuta:
• Za predsjednika Saveza predložen je i jednoglasno izabran Goran Blažević za
razdoblje od 12.09.2015. do 12.09.2019. godine koji je po položaju predsjednik
Saveza, Skupštine i Upravnog odbora
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•
•

•

Za potpredsjednika Saveza predložen je i jednoglasno izabran Denis Štefok za
razdoblje od 12.09.2015. do 12.09.2019. godine koji su ujedno član Upravnog odbora.
Za glavnog tajnika Saveza predložen je i jednoglasno izabrana Ivana Grđan Bakija
za mandatno razdoblje od 12.09.2015. do 12.09.2019. godine.
Za članove Upravnog odbora predloženi su i jednoglasno izabrani Goran Blažević,
u svojstvu predsjednika Saveza, Denis Štefok u svojstvu potpredsjednika Saveza,
Ivana Grđan Bakija, u svojstvu glavnog tajnika Saveza te ostali članovi Dalibor
Grđan Bakija i Igor Vitas za razdoblje od 12.09.2015. do 12.09.2019. godine.
Za članove Nadzornog odbora predloženi su i jednoglasno izabrani Tomislav
Gajčević, Alen Lonić i Livija Kalmeta za razdoblje od 12.09.2015. do 12.09.2019.
godine.

Utvrđuje se da je postupak izbora za predsjednika Saveza, potpredsjednike i glavnog
tajnika Saveza te članova tijela Saveza
valjano proveden.
Ad 5. Skupština Saveza temeljem 29. Statuta donosi:
Odluku o imenovanju
osoba ovlaštenih za zastupanje
Osobama ovlaštenim za zastupanje imenuju se Goran Blažević, koji je po položaju
predsjednik Saveza, a u slučaju spriječenosti mijenja ga Denis Štefok, koji je po položaju
potpredsjednik Saveza, izabrani na sjednici Skupštine dana 12.09.2015. god. za razdoblje od
12.09.2015. do 12.09.2019. godine.
Ad 6. Predsjednik Saveza obrazložio je nazočnima da je dana 1. listopada 2014. godine
stupio na snagu Zakon o udrugama objavljen u Narodnim novinama broj 74/2014. Sukladno
odredbama članka 55. citiranog Zakona, Kyudo Savez Hrvatske je dužan uskladiti Statut s
navedenim Zakonom. Predlaže da se donese odluka o promjeni Statuta. Članovi su razmotrili
prijedlog i nakon rasprave jednoglasno donijeli
Odluku o promjeni Statuta
KYUDO SAVEZA HRVATSKE
Ad 7. Predsjednik Saveza obrazložio je nazočnima da je zbog opravdanih razloga i boljih
pogodnosti za Savez, te ekspeditivnosti potrebno izvršiti promjenu sjedišta Kyudo Savez Hrvatske sa
dosadašnje adrese u Gospiću, Antuna Mihanovića 29,
na novu adresu: Zadar 23 000, Miroslava Krleže 1G.
Predlaže da se donese odluka o promjeni sjedišta Kyudo Savez Hrvatske. Nazočni su
razmotrili prijedlog i nakon rasprave jednoglasno donijeli
Odluku o promjeni sjedišta
KYUDO SAVEZA HRVATSKE
Ad 8. Članovi Skupštine predlažu da se izabere likvidator Saveza. Za likvidatora Saveza
predložen je i jednoglasno izabran Matija Harambašić.
Predlaže da se donese odluka o imenovanju likvidatora Kyudo Saveza Hrvatske. Nazočni su
razmotrili prijedlog i nakon rasprave jednoglasno donijeli
Odluku o imenovanju
LIKVIDATORA
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Ad 9. Sukladno propisima koji uređuju blagajnički maksimum i mogućnost plaćanja gotovim
novcem jednoglasno je donijeta
Odluka o
O VISINI BLAGAJNIČKOG MAKSIMUMA
Ad 10. Pod točkom razno predsjednik Saveza je predloži da bi se svi klubovi trebali više
angažirati u dobivanju financijskih sredstava kroz projekte i raditi na što većoj promociji.
Također je dogovoreno da će se što više raditi na tome da Hrvatski olimpijski odbor uvede
kyudo u Nomenklaturu sportova i sportskih grupa.

Skupština je završila radom u 19,00 sati.
U Zagrebu, 12.09.2015. godine

ZAPISNIČAR
Livija Kalmeta

PREDSJEDNIK
KYUDO SAVEZA HRVATSKE
Goran Blažević

LIKVIDATOR
Matija Harambašić

Stranica 3/3

3

